
Uznesenia 

rady Fondu na podporu vzdelávania 

zo dňa 17. 02. 2015 

 

Rada Fondu na podporu vzdelávania 

 

 

A. berie na vedomie 

 

A.1 Informáciu o plnení úloh z predchádzajúceho zasadnutia rady fondu 

 

A.2 informáciu o výške uvoľnených finančných prostriedkov z dôvodu nevrátenia 

zmlúv o pôžičke, resp. nesplnenia podmienok pre poskytnutie pôžičky pre 

študentov 

 

B.  schvaľuje 

 

B.1 12 žiadostí o pôžičku v celkovej sume pôžičiek 105 400 EUR z dôvodu 

uvoľnenia finančných prostriedkov  

 

B.2 Dodatok č. 1 k štatútu Fondu na podporu vzdelávania s účinnosťou od 17.2.2015 

s pripomienkami  

 

B.3 Dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku Fondu na podporu vzdelávania 

s účinnosťou od 17.2.2015 s pripomienkami  

 

B.3 Sadzobník poplatkov a náhrad pre pôžičky poskytnuté podľa zákona 

o Študentskom pôžičkovom fonde s platnosťou od 1. 3. 2015 s pripomienkami  

 

B.3 Sadzobník poplatkov a náhrad pre pôžičky poskytnuté študentom podľa § 10 

zákona č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania s platnosťou 

od 1. 3. 2015 s pripomienkami 

 

B.3 Sadzobník poplatkov a náhrad pre pôžičky poskytnuté podľa zákona 

o Pôžičkovom fonde pre začínajúcich pedagógov s platnosťou od 1. 3. 2015 

s pripomienkami  

 

B.3 Sadzobník poplatkov a náhrad pre pôžičky poskytnuté pedagógom podľa § 14 

zákona č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania s platnosťou 

od 1. 3. 2015 s pripomienkami 

 

C. ukladá 

 

riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania 

 

C.1 zverejniť zoznam dodatočne schválených žiadostí o pôžičku pre študentov 

z dôvodu uvoľnenia finančných prostriedkov na webovom sídle Fondu na 

podporu vzdelávania 

T: bezodkladne 

 



C.2 zaslať oznam o schválení pôžičky vrátane zmluvy o pôžičke žiadateľom, ktorým 

bola schválená žiadosť o pôžičku pre študentov radou Fondu na podporu 

vzdelávania  

T: do 10 pracovných dní od schválenia 

pôžičiek radou Fondu na podporu 

vzdelávania 

 

C.3 vyplatiť pôžičky podľa uzavretých zmlúv o pôžičke z Fondu na podporu 

vzdelávania 

T: do 14 pracovných dní od 

nadobudnutia účinnosti zmluvy 

o pôžičke 

 

C.4 kontrolovať dodržiavanie zmluvných požiadaviek počas splácania pôžičiek 

z Fondu na podporu vzdelávania 

T: priebežne 

 

  

C.5 zverejniť Dodatok č. 1 k Štatútu Fondu na podporu vzdelávania na webovom 

sídle fondu 

  

T: bezodkladne 

 

C.6 zverejniť konsolidované znenie Štatút Fondu na podporu vzdelávania na 

webovom sídle fondu 

  

T: bezodkladne 

 

 

C.7 zverejniť Dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku Fondu na podporu 

vzdelávania na webovom sídle fondu 

  

T: bezodkladne 

 

C.8 zverejniť konsolidované znenie Organizačného poriadku Fondu na podporu 

vzdelávania na webovom sídle fondu 

  

T: bezodkladne 

 

C.9 zverejniť upravené sadzobníky poplatkov a náhrad na webovom sídle fondu 

 

T: bezodkladne 

 

C.10  požiadať Okresný súd v Prievidzi o predĺženie doby na zaslanie stanoviska rady 

fondu do rozhodnutia Najvyššieho súdu SR vo veci samej z dôvodu, že ide 

o principiálnu otázku  

 

T: bezodkladne 

 


